
Fra download til din første donation



Download

• DrugStars fungerer på de 
følgende iOS og Android-
apparater. 

• Smartphones 

• Apple Watch 

• Tablets



Lav din profil

• Log ind med din Facebook-
profil eller lav din helt egen 
DrugStars-bruger. 

• Udfyld felterne og log ind med 
din email og dit valgte 
kodeord.



Naviger
Del  
Del DrugStars med dine venner og tjen stjerner. 

Hent dine stjerner 
Tryk og hold for at indsamle dine stjerner.Gå til Kalender 
for at indsamle stjerner fra specifik medicin eller hvis du 
ikke tog din medicin. 

Doner  
Dine antal indsamlede stjerner. Tryk her for at se listen 
over foreninger og for at lave en donation. 

Vind  
Hver gang du laver en donation, får du et lod I den 
månedlige lodtrækning. Dette er dit antal lodder. 

Kalender  
Log din medicin og hold øje med, hvilken medicin du har 
taget eller ej. 

Medicin  
Rediger, bedøm, slet eller tilføj medicin. 

Profil  
Rediger land, email, kodeord mm.



Tilføj din medicin

Gå til Medicin 
Tryk Tilføj medicin eller 

tryk +

Find din medicin på 
listen eller skriv det helt 

selv

Vælg de indstillinger for 
din medicin som passer 

til dig

Når du er tilfreds, så 
tryk Tilføj medicin. 

Godt gået!



Bedøm din medicin
Din erfaring med din medicin kan hjælpe 
andre, samtidig med at du bliver klogere på 
din medicin. Du kan redigere din 
bedømmelse hver anden uge. 

Hvad får jeg når jeg bedømmer min 
medicin første gang? 

• Du modtager 50 stjerner per bedømt 
medikament 

• Du vil kunne se, hvordan du klarer dig 
ved at se din score 

• Ved at trykke på din score vil du kunne 
se råd til dig 

 



Følg dine fremskridt

Få et bedre overblik 
over din oplevelse med 

din medicin

Modtag gode råd og 
vejledning baseret på 

dine besvarelser

Rediger din anmeldelse 
hver 2. uge og følg din 

udvikling



Lav din første donation

Tryk på ikonet med 
hånden, der holder dine 
stjerner på Hjem-siden

Se listen med 
foreninger igennem. 

Tryk for at se mere

Vælg en forening, som 
du vil donere til. 

Tryk Giv 50 Stjerner

Del din donation med 
dine venner. 
Godt gået!



Velkommen til DrugStars!

Du er en DrugStar nu! 

Du har taget et vigtigt skridt i 
retning mod at hjælpe dig selv 

samtidig med, at du hjælper andre. 

Vi er stolte af dig! 



Problemer?

Oplever du tekniske 
problemer? 

DrugStars’ team er klar til at hjælpe. 

Skriv til dem på: 
info@drugstars.com

mailto:info@drugstars.com

